ﺑﺎزدﯾـﺪ از ادارات رودان ﺑﺼـﻮرت
ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻌﺒﻪ رودان ﺿﻤﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪ از دﻓﺎﺗﺮ اﯾﻦ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری رودان در اﯾﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺴﻮوﻻن اداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮاورده ﮐﺮدن
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/پ

رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻋﻤﻮم

ـﻢ اﻧﻘﻼب از
ـﺒﺮ ﻣﻌﻈـ
ـﺪ رﻫـ
ﺑﺎزدﯾـ
ﺑﻮﺳــﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠــﯽ ﯾــﺎس/ﺷﻬﺮداری
ﺗﻬـﺮان اراﺿـﯽ ﺟﻨﮕـﻞ ﻗـﻮﭼﮏ را ﺑـﻪ
ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗﻔﺮﺟﮕـﺎه ﺷﻬﺮوﻧـﺪان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :در روز
 ۲۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و در ﺳﺎﻋﺖ  ۵:۳۰ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎزدﯾﺪی را
از ﮐﻞ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن  ۸روز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮداری در
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎس ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۳ﺑﺎزدﯾﺪی را از
ﺳﺎﻋﺖ  ۵:۳۰ﺻﺒﺢ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﯾﺎس داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری در اداﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﯾﺎس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در  ۱۷اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۳در ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺷﻬﺮداری اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ روز ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺎدر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان درﺧﺼﻮص آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﯾﻦ دﯾﺪار اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﻗﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺨﺘﺎری اداﻣﻪ داد :ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان در  ۱۸اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۳ﻧﯿﺰ ﻃﯽ دﺳﺘﻮری
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی
اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻃﺮح ﺟﻬﺎدی و آزادﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻨﮕﻠﮑﺎریﻫﺎی اراﺿﯽ
اﻃﺮاف ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ
از ﺟﻤﻠـﻪ وزارت اﻃﻼﻋـﺎت ،ارﺗـﺶ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ،ﺳـﭙﺎه ﭘﺎﺳـﺪاران
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزﻣﯽ را ﺑﺮای واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﻮﭼﮏ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ
و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۴و ﺳﺎزﻣﺎنﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۲۰۰ﻫﮑﺘﺎر
و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ آن  ۱۸۱ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی و
ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن آﻣﺎده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﺟﻨﮕﻠﯽ ﯾﺎس ،ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺷﺖ
و دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :در روز
 ۲۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و در ﺳﺎﻋﺖ  ۵:۳۰ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎزدﯾﺪی را
از ﮐﻞ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن  ۸روز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮداری در
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎس ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎس اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن و اراﺿﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻧﺼﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ و … از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن اﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﯾﺎس ﯾﮏ اﺻﻠﻪ
درﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎس اﯾﻦ ﺑﻮده

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺎری در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﯾﺎس ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮده ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ درون ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ  ۱۶ﻣﺘﺮ
و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی  ۲۴ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﯾﺎس
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮑﺮتﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و آﺑﯿﺎری
ﻗﻄﺮهای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﺸﺎورهﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺑﯿﺸﺘﺮ
درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮگ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزی را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﭘﺎرس ﻧﯿﻮز

ـﻦ
ـﺎل در ﺑﯿـ
ـﻠﻪ ﻧﻬـ
ـﺰار اﺻـ
 ۵۰ﻫـ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ۵۰ :ﻫﺰار اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل اﻣﺮوز وﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز
از ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم روز درﺧﺘﮑﺎری ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
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ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﺤﻘﻖ زﻣﯿﻦ ﭘﺎک و آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
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ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ از ﻣﺒﺪا را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺤﻘﻖ زﻣﯿﻦ
ﭘﺎک و آﺳﻤﺎن آﺑﯽ را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﻬﺎدی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.

ـﺎی
ـﺎس ﻧﯿﺎزﻫـ
ـﺮ اﺳـ
ـﻮدﺟﻪ  ۹۴ﺑـ
ﺑـ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﺪوﯾﻦ
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ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﻓﺴﺖﻓﻮد آﻓﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳــﮓ ﻫــﺎی وﻟﮕــﺮد ﺳﻮﻫــﺎن روح
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﻠﺪﺧﺘﺮی/اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪه
ﮔﯿﺮی و ﺑﯽ ﻫﻮﺷﯽ ﺳﮓ ﻫﺎی وﻟﮕﺮد
در ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد+ﻓﯿﻠﻢ
وﺟﻮد ﺳﮓ ﻫﺎی وﻟﮕﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻈﻠﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ و

آراﻣﺶ آﻧﻬﺎ را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﮔﻼﯾﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣـﺖ ﺷﻬﺮوﻧـﺪان در اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮔــﻮﺷﺘﯽ ﻫــﺪف ﺗﻌﻄﯿﻠــﯽ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری رودﺳﺮ ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺷﺮاره ،ﺑﺎﻋﺚ
دﺳﺘﮕﯿﺮی وی ﺷﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ از دﺳﺘﮕﯿﺮی زﻧﯽ ﮐﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﻨﻮب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺧﺒﺮ
داد.
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ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺪارد
ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ – اﯾﺮﻧﺎ – ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﻋﻠﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﮏ
)ﻣﮕﺲ ﺳﻔﯿﺪ( اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺸﺮه آﻟﺮژی زا ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧـﺪان ﺳـﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ
دﭘﻮی زﺑﺎﻟﻪ
ﺷﻬﺮدار ﺑﻬﺸﻬﺮ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮدﺑﺮداری ،ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی و آﻫﮏ
ﭘﺎﺷﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ دراﺛﺮ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﺎﺷﯽ
از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﻗﺮار دارد.
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ﻣـﺮگ ﺟـﻮان  26ﺳـﺎﻟﻪ در دﻋـﻮای
ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﻫــﺎ /ﺳــﺮﻗﺖ اﻣــﻮال
ﺷﻬﺮوﻧـﺪان /ﻓـﺮار ﻣﺘﻬـﻢ در ﻣﺴـﯿﺮ
زﻧﺪان/
در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر رخ داده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮادث را در ذﻳﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﺪ.
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